Exp. núm. 3110-2660/2021
INFORME D’OBERTURA DEL SOBRE ÚNIC CORRESPONENT A LA LICITACIÓ DEL
CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I SERVEI D’INSTAL·LACIÓ D’ELEMENTS I
MAQUINÀRIA DE CUINA PER A LA RESIDÈNCIA MUNICIPAL CAN COMELLES (RMCC),
A TRAMITAR PEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT
Fets
1. El dia 9 de juliol de 2021 es va publicar l’anunci de licitació corresponent al contracte
mixt de subministrament i servei d’instal·lació d’elements i maquinària de cuina per a
la RMCC.
2. El dia 26 de juliol de 2021 a les 14 hores acabava el termini de presentació d’ofertes
a aquesta licitació. Les propostes presentades són les següents:
Proposta

Denominació social

1
2
3

GRUPHOSTEL
PROFESSIONAL
SL
MH INDUSTRIAS S.L.U.
COMERCIAL BINÉFAR SA

Data
d'entrada

Hora
d'entrada

B66472218 22/7/2021
B64570567 23/7/2021
A22048623 26/7/2021

12:23:45
12:23:45
12:52:30

CIF/NIF

3. El dia 30 de juliol de 2021 la tècnica d’administració general procedeix a l’obertura del
sobre únic, el qual conté la Declaració responsable i els criteris automàtics.
Les ofertes presentades ofereixen les següents característiques en relació amb els
criteris objectius:
Criteris automàtics
Proposta

Denominació
social

CIF/NIF

Preu total ofert (IVA
exclòs)

Millores en
el termini de
lliurament

GRUPHOSTEL
Sí, 30 dies
B66472218
16.510,05
PROFESSIONAL
SL B64570567
naturals
MH INDUSTRIAS
15.938,46 €
No
S.L.U.
COMERCIAL
Sí, 7 dies
A22048623
14.941,18
BINÉFAR SA
naturals
4. S’observa que alguns dels preus unitaris de l’oferta presentada per GRUPHOSTEL
PROFESSIONAL SL són superiors als preus unitaris fixats a l’apartat 8 del PPT.
Segons els Criteris d’adjudicació fixats al PCAP, “Cas que algun dels preus de l’oferta
superi l’import màxim establert en aquest plec la proposta que el contingui serà
exclosa”.
1
2
3

5. S’observa que l’oferta presentada per MH INDUSTRIAS S.L.U. no adjunta Annex II de
proposició econòmica, en el seu lloc adjunta Fitxa Técnica dels elements a

subministrar i instal·lar, on no consta cap preu. Segons els Criteris d’adjudicació
fixats al PCAP, “Si en la proposta del licitador s’omet algun preu s’entendrà que aquest
es correspon amb l’import del preu unitari màxim fixat en aquest document.” Amb la
qual cosa, s’entén que el licitador MH INDUSTRIAS S.L.U ofereix els preus unitaris
màxim fixats al PPT.
6. L’article 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei de Contractes del Sector Públic estableix els supòsits en que es
considera quan una oferta pot ser desproporcionada o temerària.
7. Realitzat el càlcul preceptiu, s’observa que NO hi ha baixes temeràries o
desproporcionades.

Conclusions
S’informa FAVORABLEMENT l’admissió a tràmit de les ofertes presentades en la
licitació per, MH INDUSTRIAS S.L.U i COMERCIAL BINÉFAR SA, atesa la seva presentació
dins del termini establert.
S’informa DESFAVORABLEMENT l’admissió a tràmit de l’oferta presentada en la
licitació per GRUPHOSTEL PROFESSIONAL SL, atès que algun dels preus unitaris
presentats són superiors als preus unitaris fixats a l’apartat 8 del PPT.
ES REQUEREIX a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat perquè emeti informe en el qual es
puntuïn els criteris de valoració i es determini el compliment de les propostes a allò
establert en el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.

Esparreguera, en la data de la signatura electrònica.

La Tècnic d’Administració General
Araceli Sedano Amores

